
Nieuwsbrief 
20-08-2019 

twitter.com/destjelp facebook.com/destjelp 

Adres: Oan ’e Kamp 6, 8834 XM Baard | Tel: 0517-341998 | Nood: 06-39424810 

E-mail: stjelp@gearhing.net | Website: www.destjelp.nl 

 

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en dat we 

iedereen in goede gezondheid maandag weer zien op school! We 

zijn op school gestart met de voorbereidingen. Voor een goede 

start willen we jullie alvast over een aantal zaken informeren en 

doen we nu al wat oproepjes. We hopen jullie zo voldoende te 

hebben geïnformeerd. Zijn er vragen, laat het dan gerust weten.  

Met vriendelijke groet, 

Team De Stjelp  

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp, 

 

 

Nu zomervakantie! 

Donderdag 22 augustus  

Tuinavond  

Maandag 26 augustus  

Eerste schooldag 2019-2020 

Dinsdag 3 september  

(nieuwe datum! was eerder 

nog niet bekend) 

Informatie avond; informatie 

over het nieuwe schooljaar.  

Maandag 9 september  

Kinderen vrij  

Dinsdag 10  september t/m 

vrijdag 13 september  

Ouder-kindgesprekken  

Maandag 16 september  

Schoolreisje  onderbouw  

ma 16 t/m woe 18 sept.  

Schoolkamp midden– en 

bovenbouw  

Vrijdag 4 oktober 

10:30-11:15 

Voorstelling voor de 

onderbouw. Rûntsje Hûntsje 

fan Tryater.   

21 t/m 25 oktober  

Herfstvakantie  

 

Agenda 

Oproep! 

Tuin/ schoolplein  

De tuin en het school-

plein zien er na de va-

kantie altijd wat onver-

zorgd en rommelig uit. 

Donderdagavond om 

19:00 uur zouden we 

graag met een groepje 

ouders alles weer een 

beetje op orde willen 

maken. Onkruid weg, 

gras maaien, brandne-

tels rondom de speel-

toestellen weg enz.. Zo 

kunnen de kinderen 

maandag gelijk lekker en 

veilig op het plein spe-

len.  

 

 

 Gym  

De kinderen gymmen dit 

jaar in de zaal van Eas-

terlittens. Bij de onder-

bouw gaan we kijken of 

de onderbouw van Eas-

terlittens weer aan kan 

sluiten.  

Alle groepen gymmen 

op woensdag en krijgen 

les van meester Kees. 

De onderbouw gymt 

eerst (gelijk om 8:30 uur 

in de bus), daarna de 

midden– en boven-

bouw. We starten gelijk 

de eerste woensdag met 

de lessen. We verwach-

ten dat deze ook gelijk 

in de zaal zijn. Neem je 

gymkleding dus mee!  

Oproep! 

Vervoer schoolkamp  

We zijn nog op zoek 

naar rijders voor het 

schoolkamp. Op maan-

dag gaat het om rijden 

en de dag zelf ook mee 

als begeleiding.  

De woensdag is alleen 

ophalen van de kin-

deren.  

Oproep! 

Rijden voorstelling on-

derbouw 4 okt.  

Op 4 oktober gaat de 

onderbouw naar een 

voorstelling van Tryater. 

Deze voorstelling is in 

de school van Mantgum, 

wie zou willen rijden? 

Korte berichten  

http://twitter.com/destjelp
http://facebook.com/destjelp
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Bedankt! 

Ook in de vakantie konden wij weer op hulp rekenen.  

Meester Aart zorgde voor de kippen. Ze zijn heerlijk verwend in de vakantie met meelwormen, het ontbrak 

ze aan niets.   

Juf Els heeft de planten in de potten en onze perenboom water gegeven. Door de harde wind was de boom 

ook nog bijna omgewaaid. Gelukkig is deze door juf Els even vastgemaakt en gered.  

Fred en Marieke hebben op de vis gepast. Een hele zomer alleen in school was natuurlijk wat eenzaam, dus 

boden zij spontaan aan de vis even in huis te nemen.  

Een aantal moeders heeft in de vakantie de luizenzakken gewas-

sen. Fijn dat ook deze weer lekker fris in school kunnen hangen.  

Fantastisch dat dit zo kon. Ontzettend bedankt allemaal! 

 

De eerste weken.  

Thema 

De eerste weken zijn de Gouden Weken zoals wij ze noemen. We steken deze weken extra in op de groeps-

vorming, kennismaken met je nieuwe groep (en misschien ook leerkracht), afspraken in de klas, je nieuwe 

weektaak verkennen enz.. We leggen de basis en maken ons alles weer een beetje eigen om zo langzaam in 

het ritme van je groep en de school te komen.  

We doen dit allemaal rondom het thema: Ontdekkingsreizen/ de VOC. 

 

Tijdens de Gouden Weken hebben we ook altijd een kennismaking- en/ of opstartgesprekjes. We nodigen 

ouders en kinderen uit om (verder) kennis te maken en te bespreken wat de verwachtingen over en weer zijn 

voor het komende schooljaar. Deze gesprekken worden ingepland op 10-11-12 september.  

Mocht u één of meerder van deze data niet kunnen, dan is dat voor ons handig om alvast te weten. Bij de 

indeling kunnen we daar dan gelijk rekening mee houden. Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit voor volgen-

de week woensdag door te geven bij de leerkracht of via de mail? De gesprekken zijn ’s middags.   

Donderdagavond 19:00 

uur plein- en tuinavond.  

Netjes maken voor het  

nieuwe schooljaar! 

Dinsdag 10 september 

Woensdag 11 september 

Donderdag 12 september  

‘s middags ouder– kindgesprekken.  

Kunt u niet op één van deze data? 

Graag  doorgeven voor woensdag 28 

augustus! 

Tosti-dagen!!!!!!!! 

Maandag > bovenbouw 

Dinsdag > onderbouw 

Donderdag > middenbouw  



Bezetting schooljaar 2019-2020  

 Onderbouw  Middenbouw  Bovenbouw (7-8)  

Tot. aantal lln.  10 12 15  

maandagmo  Sytske Anneke   Sjoukje  

maandagmi  Sytske  Anneke   Sjoukje  

dinsdagmo  Renske  Anneke  Sjoukje   

dinsdagmi  Renske  Anneke  Sjoukje  Jetske IB  

woensdagmo  Renske  Sjoukje  Sjoukje  Jetske Loco  

Kees gym  

donderdagmo  Renske  Anneke  Jetske   

donderdagmi  Renske  Anneke  Jetske   

vrijdagmo  Sytske  Jetske  Jetske   

vrijdagmi  Sytske  Jetske  Jetske   

Reminder 

Schoolkamp is maandag 16 t/m 18 september, groep 5 t/m 8.  

We willen jullie vragen om voor het schoolkamp een bedrag van 65 euro over te maken op NL 21 RABO 

0372001564 t.n.v. Stichting voorzieningen De Stjelp. Mocht dit voor u lastig zijn, dan kunt u bijv. via Stich-

ting Leergeld financiële ondersteuning aanvragen. Geef dit gerust aan of kom even langs voor eventuele an-

dere mogelijkheden zoals gespreid betalen.  

We zoeken dus nog rijders! 

Herfstvakantie maandag  21-10-19   t/m   vrijdag  25-10-19 
Kerstvakantie maandag  23-12-19 t/m   vrijdag  03-01-20 
Voorjaarsvakantie maandag  17-02-20 t/m  vrijdag  21-02-20 
Goede Vrijdag en Pasen vrijdag 10-04-20 t/m  maandag  13-04-20 
Meivakantie maandag  27-04-20 t/m  vrijdag  01-05-20 
Bevrijdingsdag dinsdag 05-05-20 t/m  dinsdag 05-05-20 
Hemelvaartsdag + vrijdag donderdag 21-05-20 t/m  vrijdag  22-05-20 
Pinksteren maandag  01-06-20 t/m  maandag  01-06-20 
Zomervakantie  maandag  06-07-20 t/m  vrijdag  14-08-20 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020 

Dagen die de kinderen vrij zijn, omdat leerkrachten dan andere werkzaamheden hebben (scholing, evaluatie-

dag, vergaderingen enz.).: 

Maandag 9 september    Woensdag 13 november  

Vrijdag 6 december    Maandag 6 januari  

Dinsdag 28 januari    Vrijdag 20 maart  

Maandag 4 mei     Vrijdag 29 mei  

Dinsdag en woensdag 2-3 juni (na Pinkster weekend) 

Vrijdag 3 juli  

 

 


